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 27/01/39ختم مفهومی استاد اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ( هفتم  جلسه )فلق    سوره مبارهک           

 

 4الی  1چکیده مطالب ارائه شده در کالس در صفحات

 :مقدمه

انسان در  علوم شد کهم حرکت و فلق پرداخته شد ر و رویکرد به موضوعچنانکه در جلسه قبل و با تحلیل سه منظ

های  های دیگر قرار دارد پس او بر حرکت و حرکت او در مختصات حرکتگی تنها نیست؛ انسان حرکت دارد زند

حرکت انسان در مختصات خودش شامل فضای عمومی . های دیگر هم بر او اثر دارند یاد شده اثر دارد و حرکت

هر کدام از (. درونی و ابزار و وسایل بیرونی هایاستعدادها و توان)او خواهد بودامکانات زندگی، امور و کارها و 

تالل در حرکت انسان ایجاد نمایند توانند اخ با انسان می انش مور و کارها و امکانات در رابطهفضای عمومی زندگی، ا

 .ژه اصلی در این تحلیل استعاذه استکلیدوا. های یاد شده مورد تحلیل قرار خواهد گرفت در ادامه اختاللکه 

 

 نسبت سحر و استعاذه با تفکر و تعقل

به دو  که این مسأله معرکه آراء و نظراتی است. شود به فرد وارد می...ها و یا بستر، امور و  ها از ناحیه حرکت آسیب

که انسان را  گروه دیگرو . برای انسان هستندای که قائل به قدرت دفع آسیب  دسته: شوند عمده تقسیم میدسته 

است که چون انسان امر به استعاذه شده است،  آن موضوعاین  بهجواب عمومی قرآن . دانند ها می محکوم به آسیب

جهت است که این از  آن هم اصل این بحث و توانستن  .محافظت از خود در برابر آسیب را داراست پس قدرت

تفکر و تعقل به معنایی )انسان دارای تفکر و تعقل استو دیگر آنکه باشد میفطرت و زندگی فطری در انسان فعال 

زمینه و اقتضاسازی  تعقل همان احضار حجت درونی و رجوع به حجت بیرونی است و تفکر ؛اراده کرده آن که قران

قرآن  در هستند کهبالها و اضطرارها به منظور فعال شدن فطرت . (گرددمیمنجر به فرآیند رجوع به فطرت ست که 

 این افراد را اصطالحاً . کنندتوانند آنها فرد را بیدار  اضطرارها  هم نمیبالها و  حتی یاد شده که هااز آن از برخی
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انسان دارای  آنکهخالصه . ستاودر ( حیا)انواع لباس انسان، زائل شدن گویند و شاخص در مسخ شدن مسخ شده می

که مسدود شدن تعقل و  خواهد کردطبعی است که اگر بر مسیر هدایت قرار نگیرد تعقل و تفکر خود را مسدود 

و امکان استعاذه  شدهرجوع به فطرت مسدود  زیرا. گردد ها و دریافت همه بدیها می تفکر موجب پذیرش همه آسیب

 . خواهد گردیدها  بر اثر آسیب محکوم به تأثر او در این حالت شود؛ پس برداشته می

 در خصوص منافع با القاء بیرونی یسحر عملیات. شود به مسدود شدن تفکر و تعقل در قرآن گاهی سحر گفته می

سحر وقتی بر اساس برنامه باشد همان حاکمیت  یا . گذارد به دلیل فقدان تفکر و تعقل در فرد اثر منفی می ست کها

تولید نظامات  اوکه ابلیس در رأس آن است و کار . گرددمیبه آن اطالق استکبار رسانه است که در عرف قرآن 

گاهی نیز نه بر اساس برنامه بلکه بر اساس بروز اقتضائات  است که شامل القائات محیطی و جو . است (مستکبرانه)

در واقع . کند عمل میعلی طری بلکه بر اساس معیارهای جنه بر اساس معیارهای فبه آن،  که فرد مبتال. عمومی است

القائات بیرونی حداقل کاری که . است زدگییا همان سحر عدم رجوع به تفکر و تعقل و فطرتعدم استعاذه، 

نخواهد شود اما اسیر مضالت فتن  د و انسان مؤمن دچار بال ابتال و فتنه مینکن کنند رجوع به فطرت را تقویت می می

تفکر و تعقل در مراحل بلوغ در مراتب . سازی تفکر و تعقل است زندگی فعالترین کار در  بر این اساس مهم. شد

 .شود و فعال کردن تفکر و تعقل متناسب با سن باید در نظر گرفته شود رشد تعریف می

 

 نقش موانع در فعال سازی تعقل و تفکر

انسان  زیرا و شکوفایی داردش، قدرت مقابله اانسان موجودی است که در عین ظلمانی بودن همه فضاهای پیرامونی

شخصی فرد، فضای توانند شامل فضای بسته  ظلمات یاد شده می. در هر شرایطی از القائات رحمانی برخوردار است

، باشدمیوقب  این فضاهای بسته که تفصیل تعبیر غاسق اذا. خانواده، فضای بسته عشیره و فضای بسته امت باشندبسته 

پس هر آسیبی که بتواند تفکر و تعقل . گردانندو زمینه فعال شدن تفکر و تعقل را فراهم  موهبتی الهی هستند که بستر

وصل به  است زیراتفکر و تعقل محلّل .دهد انسان را فعال کند، از آسیب بودنش به منفعت داشتن تغییر وضعیت می

اس حتی در زمان حکومت حقه بر این اس. کند ل و مصایب را به جریان خودش متصل میهستند که مسائجریان الهی 

وجود  که این موضوعرسد الزم است و به نظر میبرای شکوفایی افراد جامعه  جهانی نیز وجود نوعی مانور موانع

د که عناصر اصلی آن، نیاز مسأله و رجوع گرد رت اتصال انسان به خدا باز میمنطق این موضوع به ضرو. داشته باشد

تبلیغ زندگی میسر، زندگی مبتنی بر رسیدن به همه چیز در  یک شب و نیز زندگی  بر این اساس. این دو به هم است

 .خواهند بودخود مصداق سحر اساس آن بر مستی و بی خبری است، مبتنی بر خمر که 
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خواهند و انسان را به خودشکوفایی  هدتی به وسیله تفکر و تعقل برطرف شهای فرهنگی، اجتماعی و حاکمی آسیب

تر  شتر احصاء و تفکیک بشود، این موضوع راحتیملت ب قوم وعشیره، ها در ناحیه خانواده،  در آسیبهر ق. رساند

د، نها در هم تنیده و غیر قابل احصاء باش تواند به تفکر و تعقل و خودشکوفایی منجر شود و هر قدر این آسیبمی

 .نخواهد شدامکان تفکر و تعقل و خودشکوفایی فراهم 

از راه  یکیز دو مسیر قابل برطرف شدن است،؛ قاعده مسائل و مصائبی که فرد با آن مواجه است ابر اساس این 

فضا و بستر عیوب خودمان را برطرف کنیم، به مقام استعاذه  با و اگر ما بتوانیم در مواجهه .بیرون و یکی از راه درون

 .  خواهیم نموددست پیدا 

الزم است توضیحاتی که شود،  هایی است که بر انسان وارد می رست آسیبالزمه رسیدن به مقام استعاذه، تحلیل د

 .داده شوددراین باره 

تا به لقاء خدا برسد و ( فلق)کند ، مراحل و مراتبی از رشد را در زندگی طی مییانسان چه خود ما باشیم و چه دیگر

شود، چیزهایی است که باب  مشکالت مین اطالق آنچه که به آ. آید اجل به وجود میاین فضا و مجال به وسیله 

بسترهایی که فرهنگ و قواعد و یا امور . دندر بسترهای زندگی او دار ینسبت مستقیم و مؤثر ند که البتهطبع او نیست

در یک . ن باشددی و پدر و مادری و همسری و غیر آها از قبیل زن و مر ها و استعداد و کارها در زندگی و توانمندی

متوقف کند،  (فلقی)یا ی اگر سلسله القائات بیرونی در این بستر و این سیر، انسان را در مرحله و مرتبهجمع بندی کل

 .نمایدبا شناخت و تشخیص آن استعاذه  سحر صورت گرفته است لذا باید

  بر این اساس روزمرگی و تکرار در زندگی بسیار خطرناک است و شائبه سحر در آن قاعده اول آنکه

شاخص هر . خروج از روزمرگی به معنای تحوالت فکری و روحی نشانه خروج از سحر است. وجود دارد

 (.انتظار فرج)یا خبر خوش بودن استدو وضعیت، مترصد خبر بد 

  انسان مورد ابتالست و الزم است از آن موقعیت ( مطلوب یا نامطلوب)ای  در هر مواجه آنکهقاعده دوم

 . او هستندرشد  هایی برایبهانه زیرا همه چیز به منزله رضایت پروردگار را به دست بیاورد

  چه در مواجهه دیگران یا بدون مواجهه با دیگران، ( مطلوب یا نامطلوب)ای آنکه در هر مواجههقاعده دیگر

این امر اهتمام جدی فرد را معطوف به . الزم است بررسی عیوب  و نواقص خود مقدم بر هر چیزی باشد

نماید و او را از پرداختن به عیوب دیگران تا وقتی که آن عیوب را از خود برطرف  رفع عیوب خود می

و قدرت او را در  خواهد ساختهای تأثیرگذار  نها انسانامر نیز از آ دارد و همین نکرده است، بر حذر می

 .برد خواهدمواجهه با امور باال 
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 به توجهات و صفات و برخی به رفتارها و برخی به حوزه باورها و ادراک، برخی : عیوب اقسامی دارند

. شوند رسند، به اختالل تبدیل می عیوب وقتی که به حوزه ابراز می. شوند ها مربوط می کنش و واکنش

کند، وقتی با واکنش می منفی ایجاد القاء ،پدری که به دلیل حسادت به نحوه تربیت فرزند توسط مادر

بر این اساس مکانیزم و فرآیند تأثیر اختالل در زندگی از . آید ود میانفعالی مادر مواجه شود، اختالل به وج

انسانی که برطرف شدن عیب را . خواهد بودهای فرد به اختالل  جانب اشیاء و اشخاص، منجر به تبدیل عیب

 .در دیگران بپسندد اما در خود نپسندد، دچار بدترین نوع نفاق یعنی نفاق در الیه انسانیت است

  برای ای محدود سر و کار دارد اما در حوزه کمال، نهایت و حد  انسان در حوزه عیوب و اختالالت با دسته

ب یا اختالل را برطرف وای از یک سنخ عی در این خصوص راهکارهایی که مجموعه. او وجود ندارد

ای برای  با دیگران آینه مواجهه انسان لذا در این حالت. نمایندتوانند همه آن عیوب را برطرف  د مینکن می

ل به وجود آمده توسط اولین کاری که در مواجهه با مسائ مغتنم بوده ودر نتیجه . باشد تشخیص عیوب می

ای از صفات که مثالً منجر به  کند، نگاه به خود ماست، تا در نتیجه آن مجموعه می جلبدیگران نظر ما را 

 . شود را یکجا برطرف نماید یک قتل می

 .از اولین و بارزترین عیب خود شروع کند، موفق به کنترل همه عیوب خود خواهد شد هر کسی

  در حوزه بسترها، تقویت باورها و در حوزه امور، عزم به کارهای مستمر و جاری، و در حوزه امکانات، قرار

شناسی، ظرفیت  توان. خواهند شدها، منجر به استعاذه  گرفتن در جایگاه مناسب و استفاده مناسب از ظرفیت

در حوزه امکانات  ست قابل دستیابی (از گذشته الهام گرفتن)شناسی و نقش شناسی که از دریچه عبرت

سه ناصحیح افراد از امکانات یکدیگر، معموالً منجر به تشدید یقیاس و مقا. گرددمیمنجر به پیشرفت 

اناتی که خداوند به او داده است، در منظر حسود، امکانات دیگران در مقایسه با امک .شود اختالالت می

حسود اولین و آخرین اشکالش اعتراض به . گرددمی در او منجر به ایجاد اختالل امر تر است و همینمهم

احساس . اساس استعاذه احساس فقر بنده به خداست .است که امکاناتی را به او و دیگران داده است خدایی

این . بروز خواهد کردمتواضع به صورت شود، در مواجهه با دیگران نده به خدا وقتی به حقیقت تبدیل فقر ب

 .میگرداندشکوفا  را در او عبودیت و از تکبر بوده انسان امر منجر به خروج
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 :مشروح مطالب کالس

. گیذارد انسان در زندگی کردن تنها نیست و همان طور که خودش حرکت دارد بر حرکت های دیگران هم اثر میی 

ما چهیار حرکیت را بیرایش ذکیر     . باید حرکت انسان در مختصات حرکت های دیگرمورد تحلیل واقع شود بنابراین

کند، فضایی که درونیش  ها یک فضای عمومی زندگی را برایش فراهم میکردیم و گفتیم که مجموع  این حرکت

توانید  ر و کارهایی دارد که میی همچنین یک سری امو. گذاردگیرد و بر آن تاثیر میکند و از آن تاثیر میتنفس می

های برآیندشان در سه قسیمت دیگیر   در واقع این حرکت. درونی، فکری و عملی باشد و یا یک سری امکانات دارد

 .کندظهور پیدا می

سازد اما خودش یک سری فضای عمومی و امکانات و کیار  مواجهه انسان با دیگران، کارها، امور و امکاناتش را می

منظورمان از امکانات، استعدادها و توان های درونی بیه اضیافه وسیایل و ابیزار     . تش منوط به آنها استدارد که حرک

 .بیرونی است

 .ذا حتما باید حرکتی باشدلافتد فلق می شود ظهوری که بر اساس سیر و صیروریت اتفاق می

اشیت و سیبب شید تیا در کیار او      حال سوال این است که اگر فضای عمومی ایراد داشت و یا در آن اختالل وجود د

گیذارد و چیه تیاثیری بایید     اختالل ایجاد کنند، و یا مثال به او امکانات نرسید چیه تیاثیری  روی  حرکیت انسیان میی     

گوییم فضای عمومی خراب است پس ناگزیر بایید حرکیت مختیل شیود و چیاره ای جیزء       یک موقعی می بگذارد؟

. ها و یا بستر و امور و امکانات و یا اثر و تاثیر بیر فیرد وارد میی شیود     آسیب ها از ناحیه حرکت.اختالل وجود ندارد

اما آیا انسان قدرت دفع یا رفع آسیب را دارد؟ یا این که محکیوم  . یعنی در وارد شدن آسیب هیچ شکی وجود ندارد

 .به آسیب هاست

تواند آسیب ها را دفیع کنید ییا    میگردد به حیطه اختیار انسان که قدرت او چقدر است و آیا جواب این سوال بر می

 .تواند؟ جواب این است که بله انسان قدرت دارد زیرا امر به استعاذه شده استنمی
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فهمیم که انسان قدرت دفع آسیب را دارد و دلیلش هم آن است کیه اگیر   ه مبارکه ناس و فلق ما اجماال میطبق سور

کسی در فضای عمومی خیلیی بیدی هیم زنیدگی کیرد ایین گونیه        اگر . شدداشت امر به استعاذه نمیقدرتش را نمی

 .نیست که نتواند مقابله کند

بحث اصلی برای اثبات این قضیه اصالت فطرت و زندگی فطری در انسان اسیت یعنیی هرکسیی در هرجیایی متولید      

هیا را  تواند آسییب شود که می بهایی به نام فطرت در او متبلور میشود و یک درّ گرانشود بر اساس فطرت زاده می

اصل این . شود زیرا سنخیتی با آن نداردانسان بر اساس فطرت اگر دچار آسیب ها شود مخلوط نمی. دفع یا رفع کند

 .فطرت هیچ گاه خاموش نمی شود بلکه رجوع به آن کم و زیاد می شود. موضوع در سوره مبارکه ناس بحث است

 .است و انسان قدرت رجوع به آن را داردفطرت آن روح الهی است که در انسان جاری 

تفکر و تعقیل یعنیی   . تفکر و تعقل فرآیند رجوع به فطرت است. دیگری دفع و رفع آسیب بوسیله تفکر و تعقل است

کار تفکر زمینه سازی برای احصاء است و خود ایین احصیاء   . احضار حجت درونی در رجوع به حجت بیرونی است

 .شودتعقل می

-و تعقل را به این معنا که پایه تقوا و کنترل در رفتار و باور است از خود سلب کند، در نظیام فطیری  اگر کسی تفکر 

اگر تفکیر  . شود زیرا فرآیند رجوع به فطرت تفکر و تعقل هستنداش به طور طبیعی فرآیند رجوع به فطر خاموش می

و اضطرارها به ایین خیاطر    بالها. شودرده میپسبالها و تعقل در انسان دچار اختالل شود دیگر کارش به اضطرارها و 

 .است که تفکر و تعقل در انسان فعال شود

حد مسخ انسان از لباسش، زائل شدن حیا در اوست و وقتی انواع حیا صفر شد . حد مسخ انسان وابسته به لباس اوست

کنید لبیاس را از   اولین کاری که می کند نشانه تقوا است و شیطاناینکه فرد میل به لباس پیدا می. شودفرد منسوخ می

گیوییم لبیاس   وقتیی میی  . گذارد فرد لباس بپوشدکند این است که نمیآورد و آخرین کاری هم که میتن انسان می

 مراعات حقوق دیگران: یعنی انواع لباس مثال

-نرساند؟ بله؛ بر اساس قرآن میها به او آسیبی رسد که آسیبآیا انسان با رجوع به فطرت و فکر و تعقل به جایی می

 .ها بالها را تجربه نکردندشود و این به این معنی نیست که این
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انسان دارای طبعی است که اگر در مسیر هدایت قرار نگیرد  تفکر و تعقیل خیود را مسیدود    : خطری برای همه زنگ

هنگامیکه رجوع بیه  . مه بدیها استها و دریافت هکند زیرا مسدود شدن تفکر و تعقل موجب پذیرش همه آسیبمی

کنید و او محکیوم بیه تیاثر بیر اثیر       شود فذا آسیب ها در او اثیر میی  فطرت مسدود شود، امکان استعاذه او برداشته می

در روایات داریم شراب خوردن و یا غضب کلید همه بدی ها است زیرا کیاری بیدون فکیر و تعقیل     . ها استآسیب

توانند رجوع فرد را به فطیرت و  چون تنها آنها می.)بعد بحث روی آسیب ها و بالها است لذا از این به. شودانجام می

 .(یا تفکر و تعقل فعال نمایند

 . مکانیزم استعاذه تفکر و تعقل است

تفکر و تعقل در قرآن معادل با تقوا است .تفکر یعنی رسیدن به بی نیاز یعنی طوری حرکت کنی که همراه حق بشوی

 .تواند آسیب را به سمت خوب سوق دهدرفتارهای ما می  سپ. ر تقوا آن تقوا استو یا روی دیگ

.  دهید فطرت یک نهاد خدایی در درون هر انسانی است که اگر به آن رجوع بشود به نسبت ایین رجیوع جیواب میی    

باشید کیه ضیرر    و هیچ انسانی نیست مگر این که مسخ شیده  . مثال در فطرت انسان ضرر زدن به دیگران ممنوع است

 (کتاب فطرت آقای جوادی آملی در این موضوع خیلی جالب و مفید است.)زدن به دیگران را مجاز بداند

این که انسان به هر قیمتی بخواهد به نفع خودش برسد خودخواهی است و خودخواهی مطلق مساوی است با نهاییت  

 .شود بی لباسیبی حیایی و نهایت بی حیایی هم می

 .شود بلکه رجوع به فطرت خاموش می شودحالتی خاموش نمی فطرت در هیچ

گویند زیرا عقل فرد در چشم او خواهد بیود یعنیی مطیابق معیارهیای     به مسدود شدن تفکر و تعقل در قرآن سحر می

 .کندکند بلکه براساس معیارهای جعلی عمل میفطری عمل نمی

توان گفیت بیه عیدم    در واقع می. رودفکر و تعقل بکار میای که در مواردی در قرآن برای مسدود شدن تسحر واژه

 .شوداستعاذه و عدم مراجعه به تفکر و تعقل در هنگام مواجهه با مسائل سحر گفته می

باشد که بیه دلییل فقیدان تفکیر و     ست که در خصوص منافع یا ضررهای دنیایی میسحر یک عملیات با القاء بیرونی

 برخی براساس برنامه اند و برخی بر اساس بروز . شوندالقائات نیز دو دسته می. دگذارتعقل در فرد اثر منفی می
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ای است مانند نظام استکبار جهانی کیه  های حاکمیتی و یا رسانهبر اساس برنامه مثل سیستم. اقتضائات مختلف هستند

 .ردگیالقائات بیرونی با برنامه صورت می. شیطان در راس برنامه ریزی آن قرار دارد

 (مثال در خصوص منافع دنیا.)بر اساس القائات محیطی  خود به خودی اتفاق می افتد 

در متعدی برنامه است، دعا نویس است، بلد است کیه چکیار کنید و    . سحر یک حالت متعدی دارد یک حالت الزم

تفکیر و تعقیل در فیرد اثیر     در هر صورتی به دلیل فقدان . داندشود و دلیلش را هم نمیالزم یعنی فرد بسته و قفل می

گذارد زیرا تفکر و تعقیل قیدرت   گذارد یعنی اگر تفکر و تعقل در فرد باشد هیچ القاء بیرونی در او اثر نمیمنفی می

 .دهدکند این است که انسان را به فطرتش رجوع میرجوع به فطرت دارد و القائات بیرونی حداقل کاری که می

 .تواند بفهمد که قرآن معجزه استباشد نمیانسانی که تفکر و تعقل نداشته 

شیود  ها میمهمترین کار در زندگی فعال سازی تفکر و تعقل است زیرا از یک طرف تعقل و تفکر مواجهه با آسیب

مثیل  . کند که فرد چه چیزی را ببیند و چه چیز را نبینید دهد به فطرت زیرا برنامه ریزی میو از یک طرف ارجاع می

.. شیود اش آن قدر است که فرد متوجیه نمیی  بیند زیرا درجه القاء بیرونیر تفکر و تعقل باشد اصال نمیسی و اگبیبی

-در روایات داریم که مصاحبت را شر و شرور انسان را مشرور می. گوید که اثر داردمطالب را طوری هنرمندانه می

 .را در معرض شرور قرار ندهد و تفکر و تعقل که رجوع به فطرت است اقتضائش این است که خود. کند

 دروغ گو، بخیل، احمق، فاجر، ترسو: نشویداند روایات تاکید کردهردی که در که با آنها مواجه امو

و در انسیان بیه   . تفکر و تعقل به قدرت فرد وابسته است و وابستگی آن به مراتب رشد انسان است حتی رشید طبیعیی  

 .گیردضی از انواع تفکر، مثل تفکر و تعقل اجتماعی از بعد از بلوغ شکل میرسد و البته بعتدریج به فعلیت کامل می

خود فعال شیدن تفکیر و   . کنندهای خاصی و به تدریج رشد میهای تفکر مثل تفکر مسئولیتی در زمانبرخی از مدل

 .تعقل در انسان هم تابع مراحل و مراتب است

به خاطر همین موضوع بلوغ با وجوب حیرام و  . ب و حرام استحد اولیه تفکر و تعقل  شرعیات است یعنی فهم واج

 .شودواجب مطرح می

 



9 
 

 

تیوان  اش مانده است و لذا از ایین فیرد نمیی   ای است این در حد اولیه تفکر و تعقلاگر کسی مبتالی به گناهان رساله

 .توقع دفع القاء بیرونی را داشت

توانید فعیال   تفکر و تعقل یا موضوع در حد تحلیل خیودش میی   انسان در حوزه. شودتفکر و تعقل در مواجه فعال می

 .کندباشد  و یا اینکه به مرجع و مشاوری رجوع می

 .های بیرونی استهای درونی و رجوع به حجتقدرت تفکر و تعقل، احضار حجت

. یید شیکوفا بشیود   انسان در فضای بسته خانواده، عشیره، قوم، و فضای بسته امت است که در بین همه ایین القائیات با  

 .یعنی این که یک فضای بسته و نهادینه شده است "مِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب"

 .کده  استظلمت( وقب)کند که فضاهای پیرامونی انسان به طور کاملخداوند استعاذه را در جایی مطرح می

 .قدرت استعاذه خود را فراموش نکندسوره اثبات غَاسِقٍ إِذَا وَقَب است اما خدا از انسان خواسته در عین حال 

زیرا انسیان از  . اش قدرت مقابله و شکوفایی داردانسان موجودی است که در عین ظلمانی بودن همه فضای پیرامونی

توانند او را ببندند اما از نظر طولی ایین  یعنی به جهت عرضی می. برخودار است( الهام یا وحی)القائات رحمانی غیبی

تفکر و تعقل در انسان سبب اتصال او به غیب است بنابراین اگیر فعیال شیود هییچ سیحری در او      . ردامکان وجود ندا

 .نظام تفکر و تعقل تسبیحی است. کارساز نخواهد بود

زییرا نظیام فعیال    .  شیود مواجهه با موانع، راه فعال شدن تفکر و تعقل است و بدون مواجهه با موانیع اصیال فعیال نمیی    

 .ه با موانع استشدنش بر اساس مواجه

دهد علتش این هرآسیبی اگر تفکر و تعقل انسان را به نوعی فعال کند آن را از آسیب بودن به نفع، تغییر وضعیت می

چون وصل به جرییان الهیی   . کندنجاست را در خود حل می. مانداست که تفکر و تعقل محلّل است مثل آب کر می

 .کندل میاست مسائل و مصائب را به جریان خودش متص

نیاز است که تفکیر و تعقیل را   . نیاز، اضطرار و مسئله و مشکالت مسیر قرب است. مسیر قرب انسان از  نوع نیاز است

اگر انسان تعریفشاز زندگی یک زندگی میسر و بی دردسر باشد در واقع دارد . رساندکند و او را به الهام میفعال می

 .کندرج میتفکر و تعقل خود را از حیض انتفاء خا
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خدا بشود به جای این که بخواهد وصل به نظامات بشود زیرا انسان یک قیدرتی  به وصل  ، انسان است بایداگر انسان

ق کردم دارد که خدا او را برای خود خلق کرده است و در روایات وقتی گفته او را با دستان خودم و برا ی خودم خل

حتی اگر حکومت دینی اقامه شود اولیین چییزی   . سیستم اتصالش وصل بشودخواهم می یعنی در مواجه با مسائل هم

 .کند توحید است یعنی همان اتصالکه بنا می

انسان فطرتا دوست دارد خوش باشد و به رضایت برسد اما مگر غیر این است که این رضایت در اتصال به خدا است 

 .توانند در او خوشی ایجاد کنندو اشیاء و مال نمی

 . خصوصیت رضایت مندی تدوام آن است. اگر رضایت دوام نداشته باشد اصال رضایت نیست: ه کلی رضایتقاعد

هیر قیدر   . کنید های فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی را تبدیل به وضعیت های خودشیکوفایی میی  تفکر و تعقل آسیب

شیود و فرصیت   تیر میی  و تعقل فعالتفکر ، بیشتر احصاء بشود و تفصیل داده شود( خانواده، عشیره، قوم، ملت)آسیب

 .شودبرعکس می چیده بهم باشندپیها رود و هرچه این آسیبخودشکوفایی نیز باالتر می

 . دهدرا می رشد مناسببه انسان ها ل است این است که متناسب با آسیبخاصیت تفکر و تعق

یکی از راه بییرون و یکیی از راه    "اردمسائل و مصائبی که فرد با آن مواجهه است دو راه برای حل کردنش وجود د

روایات متعددی در این  ما. .گویند صدقه بده یعنی به خدا اعتماد کندچار فقر شده و بعد به او میمثال فرد به . درون

 .زمینه داریم

اسیتعاذه   ران به مقامرا برطرف کنیم به جای نگاه کردن به دیگ ها، عیوب خوداگر ما بتوانیم در مواجهه با فضا و بستر

 .کنیمدست پیدا می

پیس  . کر و تعقل من اسیت آید بهانه ای برای فعال شدن تفای که برای من پیش میقاعده کلی این است که هرمسئله

کینم و از آن  ، تفکر و تعقلم را فعال میدر مواجهه با مسئله به جای لطمه خوردنباید این باشد که کنم کاری که می

آنوقت  همه فضای . اند برای درس گرفتنس بگیری انگار همه اینها صحنه آرایی بودهوقتی در .درس خواهم گرفت

 .شود برای این که من بفهممزندگی فیلمی می
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 :هاآسیب

انسان رشدش یک سیری دارد که بایستی یک سری مراحل و مراتب را طی کند تا در دوره عمر و اجیل بیه لقیاء ا     

. نید کها اطالق به مشکالت میبع او نیست و او از آنگذارد و خیلی وقتها باب طاثر میبسترهای زندگی بر او . رسدب

 .کنید کنیم اما در کلیت بحث فرقی نمیی م و یک موقعی دیگران را بررسی میکنییک موقعی خودمان را بررسی می

ی روزمیره صیحبت   به مرحله کارهیا  زنیم و یک موقعی راجع به مرحلهموقعی در مورد فضای حاکم حرف می یک

کنییم و ییک وقیت    ها و استعدادها صحبت مید و یک موقع هم راجع به توانمندیافتکنیم که اغلب روی هم میمی

 .کنیمها و قواعد صحبت میهم راجع به فرهنگ

به خوبی سیر کند و اگر القائات محیطی یا رفتارهیا   است که انسان مراحل و مراتب خود را قاعده کلی مشکالت این

 .شودا امکانات مانع سیر و صیروریت او شدند او در فلق محبوس میی

ها از مراتب و مراحل خودش متوقف شود به این معنیی  به واسطه بسترها یا بوسیله کارها و توانمندیاگر یک انسانی 

این به . شودو پی در پی، نشانه رشد میهای مختلف در واقع سلسله فلق. حبوس شده استاست که در فلق خودش م

ه اسیت  این معنی است اگر زندگی کسی یک نواخت بشود یعنی شاهد تغییرات رو به جلو نباشد در فلق محبوس شد

 .شودگفته میسحر و به این محبوس شدن در فلق، 

 توقف در فلق: سحر

         پیس خیروج از    .وجیود دارد روزمرگی و تکیرار در زنیدگی بسییار خطرنیاک اسیت و شیائبه سیحر در آن

نشیانه  ( اشدبا تدبیرتر شده بو  تربانشاطتر، یعی قوی)حوالت فکری و روحی است گی که به معنای تروزمر

 .هرروز باید شاهد یک خبر خوش برای خودش باشد انسانی نوع این. است بودن سحرخروج از در معرض 

نیز تغیییر  بسترهای زندگی را  این موضوع. کندزند هم امورات را درست میه با روزمرگی هم قواعد را بهم میمقابل

 .و قفل را بشکافد و استعدادها را شکوفا کند هاتواند ظلمدهد و میمی

 الء اسیت و الزم اسیت از آن موقعییت، رضیایت     انسیان میورد ابیت   ( مطلیوب ییا نیامطلوب   )ای در هر مواجهه

 باید حسن ظن به انسان و در نتیجه  ندستانسان ههمگی بهانه رشد  هااین. پروردگار خویش را بدست آورد
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یعنی اگر در سختی افتاد برای خود یک جایگاه شایسته در نظر بگیرد و حسن ظن . در خود افزایش دهد خدا را

در  .خواهید داشیت  به خیدا حسین ظین    نسبت در مسیر زندگی لذا او در هر حالی  .خودش را به خدا نشان بدهد

 .برای مومن هرچیزی خیر استروایت نیز آمده 

 در مواجهه با دیگران یا بدون مواجهه با دیگیران الزم اسیت بررسیی    ( مطلوب یا نامطلوب)ایهر مواجهه در

در ییک عیبیی در   شویدو مثال وقتی با یک سختی مواجهه می. عیوب و نواقص خود مقدم بر هرچیزی باشد

ودآگاه در او هم اثر اصالح کنید ناخ تانیک عیبی را در خودآن عیب،  اگر به نسبتبینید، طرف مقابل می

ند و در این نسبت روی هم تاثیر کنها با هم نسبت پیدا میزیرا انسانشود گذاشته و او هم بتدریج اصالح می

شیود زییرا انسیان در ییک     ت فرد موجب تغیییر وضیعیت اطیراف میی    به طور طبیعی تغییر وضعی .گذارندمی

شیود و  د قوانین پله باال بیرایش جیاری میی   رومی ه وقتی از یک پله به پله دیگرکند کزندگی میمختصات 

ده  در مواجهه با مشیکلی  اگر انسان توانش. شودی برایش فراهم مییک توان و گشایش و بستر مثبت دیگر

 ت،اقیع مشیکال  شیود و در و یر است که باعث زیاد شدن قدرت میبحث امکان تاثاین . شودباشد، بیست می

ه تیان بیه بقیی   ی است که همان طور که شما مقدراتوضعیت انسان طور .خواهند بود محل افزایش توان فرد

دی در رفع سعی کند اهتمام ج انسان باید . شان به ما وصل شده استمتصل شده است دیگران هم مقدرات

ایین منجیر بیه رشید او     . رف نشده به عیوب دیگران نپردازدموقعی که عیوبش برط عیوب خود داشته باشد و

کسیانی کیه   .شوداش خیلی زیاد میوقتی که عیوبش را برطرف کرد قدرت تاثیر گذاری اممسل. دخواهد ش

ایین   با خودشان خلوتی بکنند و در آن عیوب خود را مورد شناسایی قیرار بدهنید،   در زندگی مشکل دارند،

 .خواهد شد در آنهاباعث باالرفتن قدرت مواجهه 

و توجه که مبیدا   صفات .2( هاهاو حدسگمان)یده ادراک و باورهادر ال.1: عیوب در سه دسته قابل تفکیک هستند 

 . ها رفتارها،گفتار و واکنش.3( ی، مقایسه کردنحرفپرخوابی،کم)خواست و طلب هستند

بیه    ودرد سر است  مشکل و اشر کند که زندگی همهانسان باو هستند مثال اینکهباور الیه در  هایی از آنیک بخش

. کنید مجموعه اختالالت را ایجاد می است و با آنتفصیل دارای در صفات دسته بندی خاصی دارد که . پوچی است

حسیادت عییب اسیت و ابیراز     . شودتبدیل به اختالل میشود حاسد اذا حسد، اما وقتی که می عیب اولش عیب است

عیب پشیت صیحنه اسیت و    در واقع . هستندل اختال در حالت بروزعیوب  تمام ازین رو. کردن حسادت اختالل است

 .اختالل صحنه علنی است
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کنید و بیه مقیام    ی را ایجاد میهای بدیعشود و صحنهاسد این اختالل تبدیل به تقوا میعیب خودش را بشنکسی اگر 

ودش را تحرییک  فهمید و آینه شد و خودش تبدیل بیه اذا نشید و حسید خی    و آن را عیب را داشت . رسدمحمود می

ن اتفاقی است که برای معصومین این هما. ی گردیدصحنه بدیعدر نتیجه او خالق تحریک شد و  نکرد بلکه تقوای او

 .شدمقام محمود  علیه السالمسجده آخر امام حسینبه همین خاطر هم . ادافتمی علیهم السالم

ییوب خودشیان داللیت دهید و آنهیا را      باید فیرد را بیه ع   در این مواقع ب. ریز به مواجهه با اختالالت استانسان ناگ

 .برطرف کند

دیگران را سزاوار  و اشتباها دانیم م اما خودمان را سزاوار اصالح نمیما خیلی وقتها خیلی عیب ها را در خودمان داری

 ند این نفاق در انسیانیت پسننبرای دیگران  اگر انسان چیزی را برای خودش بپسندد اما همان چیز را !اصالح می دانیم

طبیعی فرآیند رفتارش تغییر  شود به طوراین کار باعث می.  اش را روی خودش بندازدانسان باید دوربین توجه. است

 .اندارائه کرده برای شکستن حلقه معیوب سحررا  دستور عمل هایینیز  السالم معلیهاهل بیت .کند

های تت ده برابر شود و بتوانی عیبشود قدرمیا اصالح کنی باعث ر هایکی از آن بی که داری،واز بی نهایت عیاگر 

 .دی را هم برطرف کنیعب

با این نگیاه  . ببیند معیوبوبلکه خودش را دعوا خودش را در مقام برتر نبیند  هنگام درخیلی فرق است بین کسی که 

اخالق امام  دعای مکارم. کنداینطوری است که فرد خودش را پیش خدا عزیز می. رودپیش میبه سمت اصالح  او 

به سمت استعاذه برود ایین دعیا را    به عیوبویژه است، اگر کسی بخواهد در منطقه توجه در این زمینه  علیه السیالم سجاد

 .نظیر استکه در این زمینه بی ها در آن مطرح شدهانواع مدلبخواند زیرا 

خیلی بید اسیت کیه عیبیی     . رطرف کنیمبلکه آن را ببینیم به خودمان اهانت نکنیم مان میاگر ضعف و عیبی در خود

ود نیست در واقع دانستن عیب به معنی اهانت کردن به خ !در موقعیت یک آدم بی عیب ببینیم خود را داشته باشیم اما

 .رودباال مینزد خدا او عزت نفس  شود و درنتیجهبلکه این باعث رفع آن می

ای که انسان را به سمت مشاهده عیب به گونه. تواند با دیگران درگیر بشودا دارای عیب ببیند نمیآدمی که خودش ر

 .خاری بکشاند خودش یک عیب است
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 . در حوزه تکامل و پیشرفت نامحدود است عیوب و اختالل انسان محدود است اما بالعکس  در حوزه انسان

یعنیی  . حصر عقلی برای عییوب درآورد یک توان می. توان برایشان حد گذاشتمحدود است یعنی حصر دارد و می

هیا در ییک بسیته باشید و ییک راه کیار کلیی داشیته         و معلوم شود که تمام این عیبریشه شناسی بشود ممکن است 

نظام عیوب یک نظام هندسی مشخص است و هرکسی از اولیین و بیارزترین عییب     .باشدکه کل آن را خاموش کند

 .خواهد شد کند موفق به کنترل همه عیوب خود خود شروع

اولیین کیاری کیه در مواجهیه بیا      . تینم اسیت  ای برای تشخیص عیوب ماست  لذا فرصتی مغمواجهه ما با دیگران آینه

گیری خودم را نسبت به موضع باید . کند نگاه به خودمان استده توسط دیگران نظر ما را جلب میمسائل بوجود آم

 .کنماحصاء  مبینیضعفی که می

ه هم با هیم فیرق   عهمچنین فلق هستی و دیگران و جام .کند زیرا امام در مقام انذار استفلق انسان با فلق امام فرق می

 .دارند

ن یعنی ما متصل به قدرت الهیام  یم و ایاههمین که ما بتوانیم زنجیره سحر را بشکنیم قدرت تفکر و تعقل را فعال کرد

 .شویممی

اسیتعدادها،  )، عزم به کارهای مستمر و جدی و در حیوزه امکانیات  ها، تقویت باورها و در حوزه امور، در حوزه بستر

 .خواهد شد "استعاذه" منجر به هااز ظرفیت اسبقرار گرفتن در جایگاه مناسب و استفاده من( نقش ها

ییرد توفییق الهیی را    ، قیرار بگ توانمند اسیت  هرانسانی اگر بتواند در کارهایی که مربوط به خود اوست و نسبت به آن

کننید  کاناتشیان در غییر موضیع اسیتفاده میی     گیرد و وقتی افراد از اموقتی که سرجایش قرار نمی. کندهمراه خود می

 .کنندتالل میامکانات را هدر داده و ایجاد اخ

گوینید  کار را بکند آن وقت میی اگر کسی این . کردنقش شناسی  ات باید توان شناسی، ظرفیت شناسی وبرای امکان

تیرک   و ییا بیا  ( الهام گیرفتن )افتداتفاق می از گذشتهگرفتن  عبرتبا که بخشی از اینها . است کرده "استعاذه"که او 

 . های خود با دیگرانمقایسه توان
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خودش واقع اگر کسی در مواجهه با امور،  در. اوست ی باشد که در اختیارباید به فکر استفاده بهینه از امکانات هرکس

 .چه مادی و چه معنویحال را با دیگری مقایسه کند محکوم به شکست است 

 خیدا بیه  . تیر اسیت  این است که امکانات دیگران برای او از امکاناتی که خود دارد مهیم  افتداتفاقی که در حسود می

. انید در همان اندازه وسعت تکلییف داده  .سی توقع نداردبیشتر از آن هم از ک هرکسی توانمندی خاصی داده است و

امکانات را به خیود و دیگیران عطیا     در واقع او به کسی آنحاال اگر کسی امکانات دیگری برایش اهمیت پیدا کرد 

 .است اعتراض دارد کرده

ع رسیول خیدا   مطیرسول خدا و  .شود یکی بشودحظشان از پرشدن یکی است یعنی می ظرف یک لیتری و ده لیتری

 .دو در بهشت کنار هم هستند زیرا هر دو پر هستند هرشوند و یکی می

مواجهیه  شود در بنده به خدا وقتی به صفت تبدیل  بعد این احساس فقر. اساس استعاذه احساس فقر بنده به خدا است

دیگران متفاوت است زیرا نوع اش در مواجهه با انسان متواضع نیز منش .افتدشود و از تکبر میبا دیگران متواضع می

 . شوددر او شکوفا می ینکه انسان از تکبر افتاد عبودیتا هم. نگاه او به دیگران متفاوت شده است
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 :گذاشته شده است جلسهبه جهت استفاده بیشتر دوستان از مطالب کالس تصاویری از مطالب نموداری 
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